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O sistema de gestão de

Kurita do Bras¡l Ltda.
Avenida Japã0, 1800, Núcleo Ayres
Artur Nogueira, SP, 13160-000, BR
Foi auditado e certifìcado encontrando-se em conformidade com os requisitos da norma

OHSAS 18001',2007
Para as seguintes atividades

Desenvolvimento, fabricaçäo, comercializaçäo e aplicaçäo de produtos
químicos e montagem de equipamentos auxiliares para hatamento de águas
industriais.
Este certifìcado é válido de 22 de fevereiro de 2018 até 23 de novembro de 2018
e mantém-se válido sujeito a auditorias de acompanhamento satisfatórias.
Auditoria de Recertificaçäo devida antes de 23 de outubro de 2018
Revisão 7. Certificado desde 24 de novembro de 2012
A auditoria que deu origem a esle certificado teve inicio em 21 de fevereiro de 2018
O certificado anterior era válido até 23 de novembro de 2018

Esta é uma certificação multi-site.
Os endereços adicionais estão listados nas páginas subsequentes.

Aprovado por

Vanda Nunes
Diretora
SGS ICS Certifìcadora Ltda.
Avenida Andrômeda, 832 - 50. and
06473-000 - Barueri - SP - Brasil
Fone: 1 1-3883 8880 / Fax: 1'l-3883 8899
www.br.sgs.com
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Esþ documnb ê erúüdo pela ScS e está suieito âs suas Condigões @rds de Fomecimerb dispontveb em
www.sgs.corúlemF-ånd-conditions.htn. Alenção especid deverå ser dada aos elemeîtos relal¡rroc b limitaçnes æ€rca
da responsabilidade, ¡ndenízqão e juisd¡ção ora *tâbelecido6. A auÞnlic¡dade dasþ documnto poderå ser verifcada
em hþ:/^vw.sgs.com/en/ouFCompany/Cerüfed-Cl¡ent-Direcbrþs/c€rtified-CÍent-Dißcbries.æpx.
Qudquer albração
nfu au&iæda fdsificação, confaÞiçåo do æntÊûdo ou da âpârénc¡a desÞ documènh é ilegd e oc resgonsáve¡s s€råo
proc€ssadG na inþgral extens& da lei.
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Endereços adicionais

Rua México,31, Cj.304, Centro
Rio de Janeiro, RJ, 20031-144, BR

Rodovia BR 476, 5804, Sala 01, Térreo, Centro
Araucária, PR, 83708-045, BR
Rua Benzeno, 1065, COPEC - Complexo Petroquimico de Camaçari
Camaçari, BA, 42810-020, BR
Rodovia TF 10,32101, Rincão dos Pinheiros
Triunfo, RS, 98853-000, BR
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Esþ documenb è €[lútió p€la SGS e estâ suþib às suas ConÚtr¡ôs @rds de Fomeciriìenb dsponiveis em
mH.sgs.c0¡rì/l€firBrand_conúliorB.hün. Abnçbe3pe6¡d deve.ráser dda aoreþmonbG reldvoG & limitad$ æ€rca
da responsabiftrde, in&niz4â s ¡urisd'ção ora e€h¡decidoo. A aüþntbidads desþ documenþ poderå s€r rrqific¿da
em hþ:r {ww.sgs.cornbn/Our4onpany/Cøt'feGcüênt-Direcldirs/C€rtñed.Clièrn-0ir€cbies.aspx.
eudquerdbraçåo
nåo a,brizadâ, fals¡fcação, conüaþlÊ do conÞú{þ ou da apflénc¡a de6b docurnento é ¡legd e
twonsâveis serão
procossdos naintegrd exþnsåo da lei.

c

ffi@Ð

